 Contact Label Applicator یک محصول از کمپانی امریکایی  Crosstex SPSmedicalاست که به منظور چاپ و الصاق لیبلهای
مستطیلی شکل این کمپانی استفاده میشود.
 این لیبل زن وزن سبکی دارد و طراحی آن طوری است که لیبل در آن جمع نمیشود.
 03 نوع لیبل با طراحی مختلف برای این لیبلزن تولید میشود.
 این لیبلها بدون لتکس هستند و ایجاد حساسیت نمیکنند.
 قراردادن لیبل در این لیبلزن بسیار ساده است.
 در صورت اتمام جوهر لیبلزن ،الزم است پد جوهری (کارتریج) آن تعویض شود.
 این لیبلها به منظور ثبت اطالعات الزم فرآیند استریلیزاسیون بر روی پک و وسایل استفاده میشود.
 اطالعات این لیبلها امکان رهگیری یا ردیابی پکها یا وسایل استریلشده را به کاربر میدهد.
 در صورتی که نیاز به  Recallیا بازخوانی پیش بیاید ،لیبل رهگیری امکان آن را به وجود میآورد.
 لیبلها در دو نوع تولید میشوند :مخصوص بخار و اتیلن اکساید /مخصوص بخار و اتیلن اکساید و پالسما پراکسید هیدروژن

 )1رول لیبل را در لیبلزن قرار دهید.
 انتخاب نوع لیبـل بر اسـاس نیـاز است ،این لیبل که در این شکـل آمده است ،از نوعـی است
که اندیکاتور تیپ یک مخصوص فرآیند بخار و اتیلن اکساید دارد .اندیکاتور کالس یا تیپ یک
فقط نشان می دهد پک یا وسایل مورد فرآیند استریلیزاسیون قرار گرفته اند یا خیر ،و وضعیت
استریلیتی داخل پک را نشان نمیدهد (برای داخل پک ،نیاز به اندیکاتور داخلی هم وجود دارد).
 در قرار دادن رول لیبل ،به جهت آن توجه نمایید .لیبل با لیبلزن باید سازگار باشد ،هر نوع رول لیبل ،لزوما با هر برند لیبلزنی متناسب نیست.
 در صورت ورود پرسنل جدید ،آموزش نحوه قراردادن رول لیبل را از مان آرتا سالمت بخواهید.

 )2اعداد و کاراکترها را بر اساس پروتکل توافقی مرکز تنظیم نمایید.
 این لیبلزن امکان تنظیم  11کاراکتر را دارد.

به عنوان یک نمونه فرضی ،میتوان به این شکل ،کدها و تاریخها را وارد کرد:
مثال تاریخ استریل کردن( 1123 :بیست و سوم بهمن ماه)
مثال کد یا شماره استریالیزر06 :
مثال در چندمین سیکل این استریالیزر04 :
مثال انقضای استریلیتی( 1223 :بیست و سوم اسفندماه)
مثال کد کاربر مسئول بارگذاری چمبر00 :
 باقی کاراکترهای خالی موجود می تواند بر اساس پروتکل مرکز ،برای موارد دیگر استفاده شود ،یا همین موارد به شکل دیگری تنظیم شوند.

 )0با فشردن دسته لیبلزن ،این اطالعات بر روی لیبل چاپ و سپس لیبل خارج میشود که قابل الصاق بر روی پک یا وسیله خواهد بود.
 دستکم  0نوع اطالعات باید به پک یا وسایل الصاق یا مرتبط گردد :تاریخ استریلیزاسیون /کد استریالیزر /شماره سیکل استریالیزر .دلیل این که متون
استاندارد این  0اطالعات را الزامی می دانند این است که در صورت نیاز به بازخوانی ،تمام پکها یا وسایلی که در یک سیکل استریل شدهاند ،همگی دارای
این  0اطالعات منحصر به فرد هستند .یعنی همگی در یک تاریخ مشخص ،در یک استریالیزر مشخص ،و در یک سیکل مشخص استریل شدهاند .یعنی همه
پکها یا وسایل یک سیکل ،دارای یک پالک یا لیبل یا اطالعات یکسان هستند.


اضافه کردن اطالعات دیگر مانند کد کاربر و تاریخ انقضا و سایر موارد ،برای انجام بازخوانی نیاز نیست ،اما بر اساس الزامات مرکز باید اضافه شود.

 پوستر نکات  Recallو گاهنامه آن از سایت مان آرتا سالمت قابل دانلود است که در آنها ،برخی دالیل نیاز به بازخوانی و روش اجرای آن آمده است.
 لیبلزن نوع  23کاراکتری نیز از محصوالت مشابه است که قابل استفاده توسط کاربران میباشد .اطالعات آن در وبسایت شرکت موجود است.
هر زمان که نیازی دارید ،پاسخگوی شما هستیم
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